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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

يفاءكيفية االست

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القول فيما يثبت به القود

القول فيما 
وديثبت به الق

األول اإلقرار

نةالثاني البي

امةالثالث القس

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

في العمد خمسون
يمينا

ه في الخطأ و شبه
خمس و عشرون 

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

كيفية 
االستيفاء

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



9

قتل العمد يوجب القصاص
في كيفية االستيفاءالقول •
نا و قتل العمد يوجب القصاص عينا، و ال يوجب الدية ال عي1مسألة •

و ، **لديةةافلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة ،*تخييراال 
ليس للولي غيرها،***نفسهلو بذل الجاني 

.هذا هو الحكم في الخطوة األولى*•
.بل لو عفى الولي القود، يثبت الدية**•
ه بيي  اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخليي  نفسي***•

.طريق يمكن، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدية

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ثبة  و ال ت، *عدمةهلو عفا الولي بشرط الدية فللجةاني القبةول و و •

و لةو عفةا الدية إال برضاه، فلو رضي بها يسقط القود و تثب  الديةة،
بل سةقط بنحو التعليق فإذا قكان  بشرط الدية صح على األصح، و لو 

،**هبإعطائالقود، و لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إال 
نفسيه اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخليي قد مر أنه *•

.ةبي  طريق يمكن، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدي
العفو ألن العفو بشرط الدية أو إعطاء الدية معناه إلتزام الولي بي**•

بشرط إلتزام الجياني بالديية أو إعطياء الديية و هيذين املتيزامين
طاً حتى قيل المتقابلين عقد يجب الوفاء به فيصح و ليس ايقاعاً مشرو

.فيه إشكال أو منع

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
، و قيةل ***و ال يجب على الجاني إعطاء الديةة لخة ص نفسةه•

.****يجب لوجوب حفظها

.حكمهقد مر ***•
.و هو الصحيح****•

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ناق اليجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو 

لةم لو النةاق،،فيجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو 2مسألة •
بل صح، و للجاني القبول، فإذا ق، *جازيرض الولي إال بأضعاف الدية 

.و يجب عليه الوفاء

جياني ال يجوز للولي أن يطالب بيكثر من الدية، نعم يجب عليى ال*•
.أن يخل  نفسه بي  طريق يمكن و لو بإعطاء أضعاف الدية

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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التلي  ال يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما ليم يثبيت أن
كان بالجناية

لتلة  ال يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبة  أن ا3مسألة •
كان بالجناية،

ر الجةاني فإن اشتبه عنده و لم يقم بينة على ذلك و لةم يثبة  بةإقرا•
ع يةد اقتصر على القصاص أو األرش في الجناية ال النفس، فةإذا قطة
نايةة ال شخ، و لم يعلم و لو بالبينة أو اإلقرار أن القتل حصةل بالج

.يجوز القتل

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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يرث القصاص من يرث المال
يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإنهما ال4مسألة •

يستحقان قصاصا،
ال يرث القصاص االخوة و األخوات مةن األ  و مةن : و منهم من قال•

يتقرب بها، 
.شبهقيل ليس للنساء قود و ال عفو و إن تقربن باألب، و األول أو •

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يرث الديية مين ييرث الميال حتيى اليزوج و 
الزوجة

ال يرثالزوجة،نعم يرث الدية من يرث المال حتى الزوج و 5مسألة •
منها االخوة و األخوات من قبل األ ، بل مطلق من يتقرب بهةا علةى

.األقوى، لكن االحتياط في غير االخوة و األخوات حسن

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ميع إنن واليي لليولي إال عدم جواز المبادرة 
المسلمين

األحوط عد  جةواز المبةادرة للةولي إذا كةان منفةردا إلةى 6مسألة •
و من في الطرف إال مع إذن والي المسلمين، بل ال يخلسيما القصاص

.ةقوة و لو بادر فللوالي تعزيره، و لكن ال قصاص عليه و ال دي

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان أولياء الدم أكثر من واحد
لو كان أولياء الد  أكثةر مةن واحةد فةاألقوى عةد  جةواز 7مسألة •

كل واحد بمعنى ضرب،ال *الولياالستيفاء إال باجتماع الجميع و إذن 
نه و عن جمع أ، **أحداإياه، بل بمعنى إذنهم ألحد منهم أو توكيلهم 

من المبادرة، و ال يتوق  على إذن اآلخر، لكةن يضةلكل  منهم يجوز 
، بةل حص، من لم يأذن، و األول أقوى، نعم لو بادر و استبد ف  قود

.عزيرهالس   تعليه ***عليه حص، البقية مع عد  االذن، و لإلما  
.ال ولي الميتالمسلمينوالي أ  *•
.بل امستيفاء موكول إلى والي المسلمين**•
لجامع أ  لوالي المسلمين سواء كان اممام المعصوم أو الفقيه ا***•

للشرائط
 535: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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تشاح األولياء
قةرع لو تشاح األولياء في مباشرة القتةل و تحصةيل االذن ي8مسألة •

ول فةي لو كان بينهم من ال يقدر على المباشرة لكن أراد الدخبينهم،و 
.*فيهاالقرعة ليوكل قادرا في االستيفاء يجب إدخاله 

امسييتيفاء موكييول إلييى والييي قييد ميير فييي المسيييلة السييابقة أن *•
نا أوكيل المسلمين، فال معنى لتشاح األولياء في مباشيرة القتيل إال إ
نيه يجيب الولي المباشرة إلي األولياء و لم يبين المباشر و هو بعيد أل

.عليه تعيين المباشر فتيمل

 535: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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الْقُرْعَةِ
وَاقِعِهَا بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ فِي الْقَضَايَا الْمُشْكِلَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ م13َ« 1»•

وَ كَيْفِيَّتِهَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَةدَ بْةنِ مُحَمَّةدٍ « 2»-33710-1•

هِ ع عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِةي عَبْةدِ اللَّة
وَ-عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ-إِنَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ: قَالَ

.كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِ  يُقْرَعُوَ -ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ

.595-240-6التهذيب -(2)•

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَةنْ حَمَّةادِ بْةنِ « 3»-33711-2•

فِيي وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْةدِ اللَّةهِ عسَيَابَةَعِيسَى عَنْ 
نَهُمْ قَالَ يُقْيرَعُ بَيْي-رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً

.قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ-الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ« 4»فَمَنْ أَصَابَهُ 

.589-239-6التهذيب -(3)•
.أصابته-في المصدر-(4)•

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
(بن مسةلم)مُحَمَّدٍوَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ « 5»-33712-3•

ي بِ-فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُيونَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  عِتْيقِ فَيُوصيِ
.قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ-ثُلُثِهِمْ

.3396-94-3، الفقيه 590-240-6التهذيب -(5)•

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
قَةالَ : وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَةنْ جَمِيةلٍ قَةالَ« 6»-33713-4•

ى هِيَ أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَ-لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِالطَّيَّارُ
-أَ لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَى-حَقٌّ فَقَالَ الطَّيَّارُ

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
رَ هَكَةذَا ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَ نَنْظُ-قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْ َ شَيْئاً•

وا -فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ-هُوَ بِأَنَّهُ لَةيْسَ مِةنْ قَةوْ ٍ فَوَّضةُ
هْمُ الْمُحِةقِّثُمَّ-أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَمَّةا عَلَةى -اقْتَرَعُةوا إِلَّةا خَةرَجَ سةَ

-التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ
مِةنْ -ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا-الطَّيَّارُ أَ رَأَيْ َ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِفَقَالَ •

هْم  -أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سةَ
.«2»فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ -«1»مُبِيح  

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
.584-238-6التهذيب -(6)•
-نحم-الصحاح. )من سها  الميسر ال نصيب له-كذا، و المنيح-(1)•

1-408.)
-نحم-الصحاح. )من سها  الميسر ال نصيب له-كذا، و المنيح-(2)•

1-408.)

257: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقُرْعَةِ
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ « 3»-33714-5•

حَابِنَا بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ  ولُ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَبَعْضِ أَصيْ  اللَّةهِ بَعَثَ رَسةُ
فَقَالَ لَهُ حِينَ قَةدِ َ حَةدِّثْنِي بِأَعْجَةبِ مَةا وَرَدَ-ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ

طِئَهَةا فَوَ-فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْ   قَةدْ تَبَةايَعُوا جَارِيَةةً-عَلَيْكَ
-فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيةهِ كُلُّهُةمْ يَدَّعِيةهِ-جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

-مْوَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُ-فَأَسْهَمْ ُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ
اللَّهِ ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى-رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْ ٍ تَنَازَعُوافَقَالَ •

.إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ
.585-238-6التهذيب -(3)•

 258: ، ص27وسائل الشيعة، ج 



26

الْقُرْعَةِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ « 4»-33715-6•

.ارَعُوالَيْسَ مِنْ قَوْ ٍ تَقَ: أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ

.3399-94-3الفقيه -(4)•

 258: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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الْقُرْعَةِ
« 6»الْمُخْتَةارِ (الحسين بةن)عَنِوَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ « 5»-33716-7•

للَّهِ ع مَةا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ ا-دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: قَالَ
بِيَّانِ أَحَةدُهُمَا حُة-تَقُولُ فِي بَيْ ٍ سَقَطَ عَلَى قَوْ ٍ وَ -رٌّفَبَقِيَ مِنْهُمْ صةَ

-فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ-الْآخَرُ مَمْلُوك  لِصَاحِبِهِ
-هَذَا وَ نِصْ ُ هَذَاأَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْ ُفَقَالَ •
ابَتْهُ فَمَةنْ-وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَفَقَالَ •  أَصةَ

.وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا-الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ
.5660-308-4، الفقيه 586-239-6التهذيب -(5)•
.الحسين بن المختار-في الفقيه-(6)•

 258: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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الْقُرْعَةِ
عَنْ أَبِي عَمَّنْ أَخْبَرَهُ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ « 1»-33717-8•

مَ ْ فِي قَوْ ٍ انْهَدَ-قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ: قَالَ« 2»عَبْدِ اللَّهِ ع 
فَأَسْهَمَ -وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوك -عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ

مَالَ فَجَعَلَ لَهُ الْ-فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا-أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا
.وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ

.587-239-6التهذيب -(1)•
(.عليه الس  )عن أبي جعفر -في المصدر-(2)•
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الْقُرْعَةِ
: عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَةالَعَمَّنْ نَكَرَهُ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ « 3»-33718-9•

.الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَا ِ

لُحُ: أَقُولُ• عَهَا أَوْ كَيْفِيَّتَهَةا أَوْ لَةا يَصةْ هَذَا مَخْصُوص  بِمَةنْ يَجْهَةلُ مَوْضةِ
.«4»لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّ َ مِنْ عَدَ ِ الِاخْتِصَاصِ وَ مِنْ عُمُو ِ حُكْمِ الْقَاضِي 

.592-240-6التهذيب -(3)•
من هذا البةاب، و 7و 6و 5و 4و 2و 1تقد  في االحاديث -(4)•

.من هذه األبواب12و من الباب 11و 8و 7و 6في األحاديث 

 259: ، ص27وسائل الشيعة، ج 



30

الْقُرْعَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ « 5»-33719-10•

ى وَ أَوْ-إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً: عَنِ الشَّيْخِ قَالَ صةَ
.فَأُقْرِعَ ْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ِ الثُّلُثُ-بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ

.591-240-6التهذيب -(5)•
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الْقُرْعَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْةنِ يَحْيَةى عَةنْ « 6»-33720-11•

: قَةالَ« 7»عَنْ مُحَمَّدِ بْةنِ حَكِةيمٍ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ 
-كُلُّ مَجْهُيولٍ فَفِييهِ الْقُرْعَيةُفَقَالَ لِي -أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ ءٍسَأَلْ ُ

لَةيْسَ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّةهُ بِةهِ فَ-قُلْ ُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ
.بِمُخْطِئٍ

.593-240-6التهذيب -(6)•
(.هامش المخطوط)محمد بن حكم -في الفقيه-(7)•
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الْقُرْعَةِ
.«1»بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •
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الْقُرْعَةِ
عَةنْ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى « 2»-33721-12•

وَ -أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَيْهِ مَرْيَمُ بِنْ ُ عِمْرَانَ: حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
امَهُمْ أَيُّهُةمْ ٰ  إِذْ يُلْقُونَ أَقْل-ا كُنْ َ لَدَيْهِمْٰ  هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  

-وَ السِّهَا ُ سِتَّة « 3»يَكْفُلُ مَرْيَمَ 
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الْقُرْعَةِ
-ي اللُّجَّةةِفَوَقَفَ ِ السَّفِينَةُ فِ-اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْ ِثُمَّ •

قَالَ فَمَضَى يُونُسُ إِلَى-عَلَى يُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ« 4»فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ 
-فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِح  فَاهُ فَرَمَى نَفْسَهُ-صَدْرِ السَّفِينَةِ
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الْقُرْعَةِ
زَقَهُ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَ-تِسْعَةُ بَنِينَ« 5»( عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)كَانَ ثُمَّ •

وَ -هُفَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْةدِرُ أَنْ يَذْبَحَة-اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ
هَا وَ عَلَى فَسَاهَمَ عَلَيْ-فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ-رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ

 السِّهَا ُ فَلَمْ تَزَلِ-فَخَرَجَ ِ السِّهَا ُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً-عَبْدِ اللَّهِ
فَلَمَّا أَنْ خَرَجَة ْ مِائَةة  خَرَجَة ِ -تَخْرُجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً

هَا َ فَأَعَادَ-فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْ ُ رَبِّي-السِّهَا ُ عَلَى الْإِبِلِ  السةِّ
.نَحَرَهَافَقَالَ الْآنَ عَلِمْ ُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ فَ-ثَلَاثاً فَخَرَجَ ْ عَلَى الْإِبِلِ
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الْقُرْعَةِ
رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ وَ جَعْفَةرِ بْةنِ مُحَمَّةدِ بْةنِ وَ •

ادِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَةنْ حَمَّة
.«6»بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ 
•______________________________

.3389-92-3الفقيه -(1)
.3388-92-3الفقيه -(2)•
.44-3آل عمران -(3)•
.السهم-في المصدر زيادة-(4)•
.عبد المطلب قد ولد له-في المصدر-(5)•
.198-156-الخصال-(6)•
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الْقُرْعَةِ
ادِقُ ع مَةةا تَنَةةازَعَ « 1»-33722-13• قَةةوْ   « 2»قَةةالَ وَ قَةةالَ الصةةَّ

وَ قَالَ أَيُّ -إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ-فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
ولُ أَ لَيْسَ اللَّةهُ يَقُة-إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ-قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ

.«3»انَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ٰ  اهَمَ فَكٰ  فَس
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الْقُرْعَةِ
نِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ« 4»-33723-14•

إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةة  جَارِيَةةً فِةي: عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
فَمَينْ قُيرِعَ-أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْينَهُمْ-جَمِيعاًفَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ -طُهْرٍ وَاحِدٍ

نِ قَةالَ فَةإِ-وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ-كَانَ الْوَلَدُ وَلَيدَهُ
تَحَقَّهَا-اشْتَرَى رَجُل  جَارِيَةةً وَ قَةدْ وَلَةدَتْ مِةنَ -فَجَةاءَ رَجُةل  فَاسةْ

.وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ-الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ
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الْقُرْعَةِ

نِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْ« 5»-33724-15•
 فَهُوَ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ

. سَهْمُهُقَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ-فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً-حُرٌّ
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الْقُرْعَةِ
لِمٍ قَةالَ« 6»-33725-16• : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسةْ

ي بِعِتْة-سَأَلْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُةونُ لَةهُ الْمَمْلُوكُةونَ قِ فَيُوصةِ
.قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ-ثُلُثِهِمْ
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الْقُرْعَةِ
نِ عَةنِ ابْةنِ « 7»-33726-17• أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسةِ

أَلَ بَعْة ُ: مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِ ٍ قَالَ سةَ
ثُةمَّ -فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ-أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ
إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَةى اللَّةهِ عَةزَّ وَ -قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ

.«1»انَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ٰ  اهَمَ فَكٰ  أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَس-جَلَّ
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الْقُرْعَةِ
•______________________________

.3390-92-3الفقيه -(1)
.تقارع-في المصدر-(2)•
.141-37الصافات -(3)•
.3392-92-3الفقيه -(4)•
.3395-94-3الفقيه -(5)•
.3396-94-3الفقيه -(6)•
.30-603-المحاسن-(7)•
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الْقُرْعَةِ
نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَةازِ ٍ « 3»وَ فِي الِاسْتِخَارَاتِ « 2»رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ •

.قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْ ُ أَصْحَابِنَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
 مَجْهُولٍ  وَ أَبْنَائِهِ ع مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّئِهِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَا« 4»-33727-18•

.فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ-فَقُلْ ُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ-فَفِيهِ الْقُرْعَةُ
ي ي الْمِقْدَا ِ عَةنْ أَحَةدِهِمَا ع فِةبِعَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِي الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ أَ« 5»-33728-19•

ادِكَ فِيمَةا أَنْ َ تَحْكُةمُ بَةيْنَ عِبَة-عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ-اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ-الْمُسَاهَمَةِ يُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هْمَيْنِ فِةي دِينِةي وَ دُنْيَةايَ-أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ-أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ-كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  وَ وَ أَنْ تُخْةرِجَ لِةي خَيْةرَ السةَّ

كْتُبُثُمَّ تَ-صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ-مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِير -وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ-آخِرَتِي
•______________________________

.141-37الصافات -(1)
.95-االمان من أخطار األسفار و االزمان-(2)•
.53-االستخارات-(3)•
.346-النهاية-(4)•
.97-االمان من اخطار االسفار و االزمان-1-(5)•
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وَ إِنْ خَةرَجَ -فَمَنْ خَالَ َ لَمْ يُصْنَعْ لَةهُ-خَرَجَ عَمِلْ َ عَلَيْهِ وَ لَا تُخَالِ ُ« 2»فَأَيُّمَا -ثُمَّ تُجِيلُ السِّهَا َ« 1»وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا -مَا تُرِيدُ فِي الرُّقْعَتَيْنِ•

.الْغُفْلُ رَمَيْ َ بِهِ
-ولُوَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُة-مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: وَ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ« 3»-33729-20•

 ْ بِالْبَرَكَةةِ مِمَّا قَدْ نِيطَة-اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا-وَ أَسْتَشِيرُكَ بِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُونِ وَ الْمَحْذُورِ-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ
رُ وَ إِمَّةا نَهْةي  يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْةر  فَةآتَمِ-وَ تَغُ،ُّ أَيَّامَهُ سُرُوراً-فَخِرْ لِي فِيهِ بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا-وَ حُفَّ ْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ-أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ

.ثُمَّ تَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَتِكَ-اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-فَأَنْتَهِي
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الْقُرْعَةِ
-ثُمَّ يَدْعُو الدُّعَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَةاهُ-قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً« 4»-33730-21•

.أَنَّنِي مَتَى وَقَعَ ِ الْقُرْعَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَعْمَلُ عَلَيْهِ-وَ يُقَارِعُ هُوَ وَ آخَرُ وَ يَكُونُ قَصْدُهُ
هَا ُ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَة-الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ يُونُسَ ع قَالَ« 5»-33731-22•  ِ السةِّ

.فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ-أَنَّ السِّهَا َ إِذَا كَانَ ْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ-عَلَيْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ
•______________________________

(.498-11-غفل-انظر لسان العرب. )بالضم كل شي ء خ  من ع مة أو سمة-الغفل-(1)
.فايهما-في المصدر-(2)•
مةن ابةواب صة ة 8مةن البةاب 2و أورده عن االستخارات في الحديث . 98-االمان من اخطار االسفار و االزمان-(3)•

.االستخارة
.98-االمان من اخطار االسفار و االزمان-(4)•
.46-136-2تفسير العياشي -(5)•
 264: ، ص27وسائل الشيعة، ج •
. «1»وَ تَقَدَّ َ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ : أَقُولُ•
مةن أبةواب 10من ابواب الوصايا، و فةي البةاب 75من أبواب العتق، و في الباب 65و 57و 34تقد  في األبواب -(1)•

7من أبواب ميراث الغرقى و المهدو ، و في الحديث 4من أبواب ميراث الخنثى، و في الباب 4ميراث الم عنة، و في الباب 
مةن هةذه 12مةن البةاب 15و 12و 11و 8و 7و 6من أبواب ميراث االبوين و األوالد، و في األحاديث 20من الباب 
. من أبواب نكاح العبيد و االماء57و في الباب . األبواب

•
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شرائط امستيفاء
يفاء ينبغي لوالي المسةلمين أو نائبةه أن يحضةر عنةد االسةت9مسألة •

إلقامةة شرائطه احتياطةا، وو ه بمواقعشاهدين عدلين فطنين عارفين 
الشهادة إن حصل  منازعة بين المقت، و أولياء المقت، منه، 

قطعةه و أن يعتبر اآللة لئ  تكون مسمومة موجبة لفسةاد البةدن و تو •
ك ال هتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتة

.يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزر فاعله

535: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شرائط امستيفاء
تياطةا و لإلما  أن يحضر عند االستيفاء شةاهدين فطنةين احينبغيو •

إلقامة الشهادة إن حصل  مجاحدة 
و لةو يعتبر اآللة لئ  تكون مسمومة خصوصا في قصةاص الطةرفو •

مةن كان  مسمومة فحصل  منها جناية بسبب السةم ضةمنه و يمنةع
. شي ء عليهاالستيفاء باآللة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فعل أساء و ال

214: ، ص4شرائع امسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرائط امستيفاء
لمجنةيّ ينبغي لإلما  إحضار شاهدين على االستيفاء، لئلّةا يجحةد او •

عليه االستيفاء، 
.لئلّا تكون كالّة أو مسمومة« 3»يعتبر اآللة و •

.أي ي حظ اإلما  اآللة الّتي يستوفى بها(. 3)•

491: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تحرير األحكام الشرعية على مذهب اممامية 
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شرائط امستيفاء
ينبغي لإلما  إحضار شاهدين عارفين، و •
منع مةن و ي. اعتبار اآللة، فيضمن المقت،ّ في الطرف لو جنى سمّهاو •

.االستيفاء باآللة، و لو فعل أساء

343: ؛ ص(حلّى، عالمه)متلخي  المرام في معرفة األحكا
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شرائط امستيفاء
اطةا، لئلّةا ينبغي لإلما  إحضار شاهدين عارفين عند االستيفاء احتيو •

.تقع مجاحدة
ا فقد أسةاء يعتبر اآللة بحيث ال تكون مسمومة و كان  الجناية نفسو •

.و استوفى و ال شي ء عليه

627-626: ، ص3قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج 
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شرائط امستيفاء
9مسألة •
اهدين لوالي المسلمين أو نائبيه أن يحضير عنيد االسيتيفاء شيينبغي •

لشيهادة شرائطه احتياطا، و مقامية او ه بمواقععدلين فطنين عارفين 
إن حصلت منازعة بين المقت  و أولياء المقت  منه، 

قطعةه و أن يعتبر اآللة لئ  تكون مسمومة موجبة لفسةاد البةدن و تو •
ك ال هتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتة

.يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزر فاعله

535: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شرائط امستيفاء
.«إلخ. و ينبغي لإلما  أن يحضر عند االستيفاء»: قوله•
:في هذه الجملة مسائل( 1)•
دين لإلما  أن يحضةر عنةد اسةتيفاء القصةاص شةاهيستحبّ: األولى•

،عارفين بمواقعة و شرائطه، احتياطا في الدماء
و ليشهدا إذا أنكر المقت،ّ االستيفاء، •
لترافةع إليةه، لئلّا يحتاج إلى القضاء فيه بعلمه على تقدير أن يكون او •

.المستندة إلى القضاء بعلمهعارض التهمة فيخرج من 

234-233: ، ص15مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع امسالم؛ ج 
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شرائط امستيفاء
تياط أمّا الحكم األوّل فالدليل عليه كما في المتن، أوّلًا رعاية االح( 1)•

امة الشةهادة في الدماء لئلّا يقتل غير المستحقّ و يقت،ّ منه، و ثانياً إق
إن حصل  منازعة بعداً، 

:لكن ال بدّ من التنبيه على أمرينو •

305: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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شرائط امستيفاء
ي إنّ رعاية االحتياط و رفع المنازعة ال ينحصر طريقهمةا فة: أحدهما•

سبب زماننا بإحضار شاهدين مع األوصاف المذكورة، ألنّهما يتحقّقان ب
الدفتر ميع ضبط حكم الحاكم و كتابته و حفظ المكتوب و الثبت في

، جميع الخصوصيات
ابةة فةي لعلّ االنحصار كان في األزمنة السابقة التي لةم تتعةارف كتو •

.لًاالمحاكم و لم يكن الحكم مكتوباً و ال مضبوطاً في دفتر أص

305: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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